
Anotace 

Otázka moderního pojetí legislativy je všudypřítomná v politickém, filosofickém i právním diskurzu. 

Zvláště u struktur, které jsou odlišné od klasického konceptu národního státu, jako je i Evropská unie, 

je velmi těžké určit náležitosti dobrého zákonodárství. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza 

dnešního stavu a vytvoření systematického modelu legislativních zásad používaných na úrovni 

Evropské unie. Problém, se kterým se autor musí potýkat, je skutečnost, že právní teorie  je aplikována 

na Unii v jejích termínech odvozených od vestfálského pojetí národního státu. Cílem této práce pro je 

upravení těchto pojmů unijní realitě a judikatuře Soudního dvora EU. Z tohoto důvodu autor kriticky 

zkoumá modely právních principů vytvořené právními teoretiky, ale i tvořené odborníky na legislativní 

tvorbu a na unijní právo. Očekávaným výsledkem je spojení těchto modelů, které by čtenáři umožnilo 

lépe uchopit podobu, jak by unijní legislativa podle těchto modelů měla vypadat. Unijní legislativa je 

výsledkem smíšení národních legislativních tradicí, což má za následek, že výsledek legislativních snah 

může být pro všechny těžko uchopitelným. Hlavním předpokladem zde je MacCormickova teorie 

vzájemné závislosti národních právních řádů s právním řádem EU, a vzájemné sdílení ústavnosti mezi 

členskými státy a Unií. Podobně autor vychází z představy, že v současné době můžeme být svědky 

vzniku společné evropské legislativní tradice, která vychází z tradic členských států, ale která zároveň 

národní tradice mění a sbližuje. Její existence ale také popírá udržitelnosti konceptu unijního práva jako 

droit diplomatique. Práce samotná je rozdělena do sedmi kapitol, které zahrnují historický vývoj 

konceptu kvality unijní legislativy a snahy o její zlepšení. Hlavní část práce je rozdělena do tří kapitol, 

které se individuálně věnují regulatorním, legistickým a procesním principů dobrého zákonodárství. 

Jejich skutečně zapojení do legislativní tvorby podle autora povede k zlevnění implementačního 

procesu, zvýšení důvěry evropské veřejnosti v Unii a efektivnější řešení evropských problémů.  
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